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Analiza Planului de măsuri de îmbunătăţire a 

calităţii în cadrul Universitătii Politehnica din 

Bucureşti, pentru anul universitar 2009/2010

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UPB a 
analizat şi evaluat propunerile de îmbunătăţire prezentate în 
Raportul Anual 2009/2010.

S-a constatat implementarea urmatoarelor propuneri:

Definitivarea evaluării periodice a tuturor programelor de 
studii de licenţă din UPB ( 34 programe în 2010);

Evaluarea internă a noilor programe de master (18 
programe);

Îmbunătaţirea securităţii în spaţiile universităţii;



Implicarea studenţilor din UPB în activitatea de evaluare a 
satisfacţiei studenţilor organizat de Tendence 
2010/European student barometer 2010- Engeneering 
edition;

Monitorizarea evaluării periodice externe a calităţii de către 
ARACIS a tuturor programelor de studii de licenţă din UPB 
şi analiza eficienţei evaluării externe;

Instalarea de sisteme multimedia fixe în sălile de curs ale 
tuturor facultăţilor;

Adaptarea programelor de studii în conformitate cu cerinţele 
ARACIS – ACPART;

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic, cu 
patronatele pentru  promovarea programelor de studii şi a  
creşterii gradului de angajare a tinerilor absolvenţi;



Urmatoarele activităţi sunt în curs de desfăşurare şi vor 

continua şi în anul universitar 2010/2011:

Analiza desfăşurării laboratoarelor;

Analiza de către consiliile facultăţilor a evaluării cadrelor 
didactice de către studenţi;

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare a studenţilor şi 
absolvenţilor UPB în limba engleză sau în altă limbă 
străină;

Evaluarea internă, de către fiecare catedră din UPB, a 
modernizării cursurilor aferente programelor  de studiu 
coordonate de aceasta;

Evaluarea  internă a tuturor programelor de master din UPB;

Promovarea laboratoarelor de cercetare din UPB;



Creşterea vizibilităţii şi implicării centrului de 
consiliere şi orientare în carieră a studenţilor UPB;

Îmbunătăţirea sistemului on- line de evaluare a 
profesorilor de către studenţii din UPB;

Îmbunătăţirea comunicării între structurile de 
conducere, studenţi şi cadre didactice;

Dezvoltarea la toate facultăţile a platformei Moodle;

Analiza rezultatelor obtinuţe de absolvenţii de 
licenţă şi propuneri de îmbunătaţire a programelor;

Reorganizarea Asociaţiei Absolvenţilor Politehnicii;

Dezvoltarea învăţământului centrat pe student în 
UPB;



În legatură cu afirmaţiile referitoare la gradul de 

îndeplinire a obiectivelor din planul de măsuri de  

îmbunatatire a calităţii în UPB 2009-2010, se face 

precizarea ca în fiecare facultate comisia calităţii la 

nivel de facultate şi consiliile profesorale au analizat 

stadiul implementării acestor obiective şi au stabilit 

planuri de măsuri proprii.

Se menţionează aici, cu titlul de “bune practici la 
facultati” unele obiective specifice facultăţilor din 
UPB : 



Facultatea de Inginerie Electrică

Îmbunătăţirea modului de desfăşurare a stagiului de 

practică;

Reabilitara spaţiilor de învăţământ aferente 

facultăţii;

Dezvoltare de parteneriate cu mediul socio-

economic pentru elaborarea în comun a proiectelor 

de licenţă si dizertaţie;



Facultatea de Energetică

Acreditarea internă a tuturor programelor de 

licenţă;

Analiza rezultatelor evaluării cadrelor 

didactice de către studenţi;

Procedurarea activităţilor de elaborare şi 

prezentare a proiectelor de licenţă din 

facultate;



Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Realizare site pentru alegerea on-line a temelor de 

cercetare din cadrul programelor de master;

Realizarea de noi programe de master în cooperare 

cu universităţi europene  “ Erasmus Mundus” 

Dublă diplomaă sau diplomă comună;

Elaborarea Ghidului pentru proiectul de licenţă şi a 

site-ului de depunere on-line a proiectelor;



Facultatea de Electronică , Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei

Evaluarea internă de către fiecare catedră din UPB 

a modenizării cursurilor aferente programelor 

coordonate de catedre;

Analiza datelor chestionarelor de la studenţi;

Dezvoltarea unei platforme ce permite accesul 

studenţilor la situaţia lor şcolară şi generarea 

contractelor de studii;



Facultatea de Inginerie Mecanică şi 

Mecatronică

Evaluarea internă a tuturor programelor de 
licenţă;

Evaluarea internă a programelor de master;

Analiza rezultatelor obţinute de absolvenţii de 
licenţă şi corelarea cu cerinţele angajatorilor;



Facultatea de Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice

Implementare sistem de securitate al spaţiilor de 
învăţământ;

Editarea unei broşuri a facultăţii pentru 
promovarea programelor acesteia;

Organizare sesiune ştiinţifică studenţească cu 
secţiune pentru elevi  ( 20 participări)



Facultatea de Ingineria Sistemelor 

Biotehnice

Evaluarea internă a tuturor programelor de master;

Stabilirea de parteneriate cu mediul economic în 

vederea efectuării practicii;

Evidenţa locurilor de muncă ale absolvenţilor 

pentru ultimii doi ani;



Facultatea de Transporturi

Evaluarea internă a programelor de master;

Reamenajarea unor laboratoare de 

specialitate împreună cu partenerii 

economici;

Reamenajarea spaţiilor din sălile de curs şi 

laboratoare;



Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Finalizarea lucrărilor de reparaţie în corp A –

Polizu;

Implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în 

programe de cercetare europene FP 7 ORPHEE;

Stabilirea de parteneriate cu mediul economic de 

profil în activitatea de cercetare;



Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor

Implementarea Platformei Moodle;

Organizare de întâlniri între studenţi şi conducerile 

unor firme de profil;

Organizarea de excursii de studii pentru studenţii 

cu rezultate profesionale bune şi practică comasată 

la agenţi economici;



Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor

Acreditarea provizorie a unui nou domeniu de studii –
Ingineria produselor alimentare - în colaborare cu 
facultatea ISB cu două programe noi de studii-
Controlul şi Expertiza Produselor alimentare 2010) 
Ingineria produselor 

Elaborarea şi evaluarea internă a noi programe de 
masterat- Ştiinţele vieţii şi ecologie, Managementul şi 
Ingineria afacerilor, Biocombustibili, biorafinarii şi 
tehnologii conexe

Elaborarea şi Implementarea Programelor de Masterat în 
Domeniul Micro şi Nanomaterialelor - ID 58146- 3 
programe de master



Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Amenajarea unei săli de video conferinţe a 

facultăţii cu aparatură de ultima generaţie;

Promovarea filierelor franceză, engleză şi 

germană în licee;

Organizarea de cursuri pentru toate filierele, 

ţinute de profesori din universităţi din străinătate;



Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Dezvoltarea bazei logistice a facultăţii – spaţii de 
învăţământ şi cercetare

Analizarea rezultatelor seriilor absolvenţilor de 
licenţă şi legarea mai accentuată a pregătirii de 
cerinţele clienţilor;

Dezvoltare parteneriate cu mediul socio-
economic



 Analiza activităţii de evaluare 

externă în vederea acreditării 

programelor de studii de 

Master din Universitatea 

Politehnică Bucureşti de 

către ARACIS



Programe de studii de Master acreditate de ARACIS.

Inginerie Electrică Sisteme electrice avansate 

Energetică Eficienţă energetică 

Automatică şi Calculatoare Control avansat şi sisteme în timp real 

Ingineria sistemelor internet 

Electronică,Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

Comunicaţii mobile 

Mecanică şi Mecatronică Mecanică avansată 

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Inginerie şi 

Managementul.Sist.Tehnologice

Inginerie economica şi managementul afacerilor

Ingineria calităţii



Programe de studii de Master acreditate de ARACIS

Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria şi managementul procesării şi 

păstrării produselor agroalimentare 

Transporturi Sisteme şi tehnologii avnsate în 

domeniul autovehiculelor 

Ingineria transporturilor şi a traficului

Inginerie Aerospaţială Propulsia aerospaţială şi protecţia 

mediului 

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Procedee de obţinere a materialelor 

speciale 

Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Ingineria mediului 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice 

avansate şi nanomateriale

Ingierie cu predare în Limbi Străine Ingineria sistemelor de programe 

Ştiinţe Aplicate Modele de decizie, risc şi prognoză



 Analiza activităţii de evaluare 

externă a calităţii programelor 

de licenţă din Universitatea 

Politehnică Bucureşti de către 

ARACIS.



Programe de studii de licenta acreditate de ARACIS

Inginerie Electrică Inginerie economică în domeniul electric

Informatică aplicată în ingineria electrică

Energetică Hidroenergetică 

Inginerie economică în domeniul 

electric,electronic şi energetic

Termoenergetică 

Managementul energiei 

Electronică,Telecomunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei

Ingineria informaţiei 

Electronică aplicată 

Inginerie economică în electrotehnică, electronică 

şi energetică 

Electronică aplicată - lb.engleză

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii - lb.engleză



Programe de studii de licenta acreditate de ARACIS

Mecanică şi Mecatronică Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Echipamente pentru procese industriale 

Mecatronică 

Inginerie şi 

Managementul.Sist.Tehnologice

Inginerie economică industrială 

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 

Robotică 

Ingineria şi managementul calităţii

Transporturi Autovehicule rutiere 

Vehicule pentru transport feroviar 



Programe de studii de licenta acreditate de ARACIS

Inginerie Aerospaţială Inginerie şi management aeronautic

Construcţii aerospaţiale

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Inginerie economică în industia chimică 

şi de materiale

Inginerie medicală 

Ingierie cu predare în Limbi Străine Electronică aplicată – limba franceză 

Electronică aplicată – limba engleză 

Electronică aplicată – limba germană 

Ingineria informaţiei - limba engleză 

Ingineria informaţiei - limba franceză



Programe de studii de licenta acreditate de ARACIS

Ingierie cu predare în Limbi Străine Inginerie economică în domeniul mecanic 

- limba germană

Inginerie mecanică – limba engleză 

Inginerie mecanică – limba franceză 

Inginerie chimică – limba engleză 

Ştiinţa materialelor – limba engleză 

Ştiinţe Aplicate Inginerie fizică 

Matematică şi informatică aplicată în 

inginerie



CONCLUZII

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii din UPB  
constată urmatoarele:

Toate programele de master evaluate de ARACIS 
au primit calificativul “încredere”, care 
evidenţiază îndeplinirea integrală a cerinţelor 
ARACIS;

Programele de studii de licenţa evaluate de 
ARACIS până la această dată au primit 
calificativul “încredere”, care evidenţiază
deasemenea îndeplinrea cerinţelor ARACIS;



Implicarea conducerii facultăţilor şi a comisiilor 

de AQ din facultăţi in imbunatatirea procesului 

didactic, dar si necesitatea îmbunătăţirii 

comunicării între conducerea facultăţilor, 

comisiile de AQ din facultati şi studenţi;

Necesitatea cresterii trasparentei utilizarii 

fondurilor la dispozitia facultatilor, fonduri 

provenite din taxele platite de studenti;



Bune practici generale

Implementarea Platformei Moodle la toate 
facultăţile din UPB;

Evaluarea internă şi externă a calităţii programelor 
de master pe domenii;

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul preuniversitar 
în vederea lărgirii bazei de selecţie a viitorilor 
studenţi;

Securizarea spaţiilor de învăţământ şi cercetare ale 
facultăţilor.



Posibilităţi de îmbunătăţire a procesului 

didactic
Imbunătăţirea comunicării între conducerea UPB, conducerea 
facultăţilor, cadre didactice şi studenţi :

decizii scrise la toate nivelurile de organizare 
(facultăţi,catedre, departamente)

Implicarea responsabililor AQ din facultăţi în elaborarea 
deciziilor în procesul de învăţământ;

Elaborarea unei strategii coerente şi argumentate privind 
desfăşurarea cursurilor de master ;

Elaborarea unei strategii coerente şi fezabile privind desfăşurarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică la programele de master;

Imbunătăţirea securizării spaţiilor exterioare ale UPB



Rezultatul acestei analize îl constituie” Planul de măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
în UPB în anul universitar 2010/2011” care este prezent în Anexa 1.

Consiliul Calităţii – UPB a elaborat de asemenea un “Program de audit intern”,

care va permite evidenţierea în cadrul fiecărei facultăţi a activitţilor ce pot şi

trebuie să fie analizate şi îmbunătăţite.

Consiliul Calităţii – UPB a elaborat de asemenea un “Program de audit intern”,

care va permite evidenţierea în cadrul fiecărei facultăţi a activitţilor ce pot şi

trebuie să fie analizate şi îmbunătăţite.

Programul de Audit este prezentat în Anexa 2.

Planificare audit intern intre facultati în Anexa 3.

Rector,                                                               Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii,

Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu       Prof.dr.ing. Mihai Octavin Popescu-Prorector-coordonator

Prof.dr.ing. Gheorghe Solomon – membru

Prof.dr.ing. Maria Nicolae – membru

Conf.dr.ing. Petre Funar, reprezentant sindical – membru
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2010/2011



Anexa 1
Planul de măsuri de îmbunătăţire a calităţii în UPB în anul universitar 

2010/2011



Anexa 1
Planul de măsuri de îmbunătăţire a calităţii în UPB în anul universitar 

2010/2011



Anexa 2

Plan de audit intern al UPB 

2010-2011





Anexa 3

Plan de audit intern a 

programelor

de master din UPB 

2010-2011



Plan de audit intern între facultăţile UPB 

2010-2011



Plan de audit intern între facultăţile UPB 

2010-2011


